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 کدام عبارت، درمورد دستگاه حرکتی جانوران، درست است؟ 

 ( تعداد زیادی از جانوران، در جایگاه خود ثابت هستند.1

 کند.( انقباض تارهای سطح بدن کرم خاکی، به حرکت آن کمک می2

 شوند.می جااندام حرکتی، جابه 4های متصل به ( بیشتر خزندگان به کمک ماهیچه3

 شود.ها می( حضور بالک در پنجة پرندگان، سبب ایجاد جریان منظم هوا در زیر بال آن4

 نماید؟، به درستی کامل مییک فرد بالغچند مورد، عبارت زیر را درمورد  

 در هر نوع ..................

 شود.تار ماهیچة مخطط، شبکة سارکوپالسمی در فواصل منظمی، متسع می -الف

 گیرد.های مفصلی را در بر میای همة رباطمفصل متحرک، کپسول رشته -ب

 شود.های بنیادی، گلبول قرمز تولید میاستخوان دراز، از تقسیم سلول -ج

 شوند.به یکدیگر نزدیک می Z، خطوط اض ماهیچة دوسر بازوانقب -د

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 ، قطعاً ..................گرددمیبازجذب  ATPمصرف  ری که ..................های لولة ادرادر کلیة انسان، در هر یک از بخش 

 شود. های سراسری غشا ترشح میبه کمک پروتئین H+ -آمینواسید با( 1

 شوند.بعضی داروها به درون نفرون ترشح می -( بیکربنات بدون2

3 )NaCl شود.آب در جهت شیب غلظت به خون وارد می -با 

 گردند.به درون خون باز می NaClآب و  -بدون( اوره 4

 دارد و در دستگاه گردش مواد آن .................. .................. طور معمول،به 

 شود.چند سرخرگ و یک سیاهرگ پشتی دیده می -خرچنگ دراز، قلب منفذدار (1

 صل هستند.های شعاعی متای به لولههای دایرهلوله -عروس دریایی، شاخک حسی( 2

 اند.ای متصلهای لولهدو رگ شکمی به قلب -( کرم خاکی، مایع مخاطی در سطح پوست خود3

 شود.های شکمی مشاهده میگبیشترین و کمترین فشار خون در ر -ماهی قزل آال، حفرة گلویی( 4

 ؟دهدنمی، کدام مورد روی Bتا  Aدهد، در حد فاصل نقطة منحنی زیر که بخشی از نوار قلب یک فرد سالم را نشان میدر  

   ( شروع انقباض نیمی از حفرات قلب1

 الکتریکی به سمت نوک قلب ( هدایت پیام2

 بطنی-( رسیدن پیام الکتریکی به گره دهلیزی3

 ( افزایش فشار خون در ابتدای سرخرگ آئورت4

 

 

 

 شود، قطعاً ..................توزوم مغلوب میهای ناقص است و منجر به ایجاد بیماری اکه ناشی از ژنآنمی هر نوع  رد 

 گیرد.های قرمز قرار می( نوع ناقصی از هموگلوبین در گلبول1

 یابد.( تولید گلبول قرمز در مغز استخوان کاهش می2

 یابد.تولید اریتروپویتین در خون افزایش می( 3

 یابد.مقدار هموگلوبین در خون کاهش می( 4

 های جانوری است که قطعاً .................. دارد..............از ویژگیطور معمول، .....به 

 تنفس آبششی -( زندگی در آب شیرین2 حفرة گلویی -( سطوح تنفس آبششی1

 همسریسیستم تک -هاطرفة هوا در شش( جریان یک4 چشم مرکب -هابین نای و سلول 2O( تبادل مستقیم 3
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 است؟ نامناسبن عبارت زیر نمودکدام گزینه، برای کامل  

 ..................ممکن است ، هنگامی که .................. در یک فرد

 هوا با فشار زیاد از راه بینی خارج شود. -کندجناغ به سمت عقب حرکت می( 1

 حرکات دودی مری غذا را به سمت دهان هدایت کنند. -است( دیافراگم مسطح 2

 های متصل به قلب کاهش یابد.سیاهرگ فشار خون در بزرگ -شودمسطح می( دیافراگم 3

 گلوت به مری وارد شود.لقمة غذا با عبور از روی اپی -کنندها به سمت پایین حرکت می( دنده4

د که جایگاه نوششده از .................. همواره به بخشی وارد میخارج مواد غذاییدر دستگاه گوارش .................. طور معمول، به 

 .................. است.

  های سلولزیهیدرولیز رشته -سیرابی -( گاو2 هاجذب آب و یون -معده -گنجشک (1

 های کوچکجذب مولکول -انتهای مری -( وال کوژپشت4 گوارش شیمیایی و مکانیکی -دانچینه -( ملخ3

 تواند .................. را به مجرای خود وارد نماید.می ریزبروند، هر غدة شودر بخشی از لولة گوارش انسان که .................. می 

چسبندة قلیایی  و الیة ضخیمِ( HCl   2 -ها آغاز( گوارش پروتئین1

 فاکتور داخلی -تشکیل

 آنزیم بدونمایع نمکی  -( هورمون سکرتین ترشح4 پتاسیم و موکوز -جذب خون K( ویتامین 3

 انسان، صحیح است؟ ر سلول غیرعصبی در نخاعه چند مورد، دربارة 

 های عصبی نقش دارد.در تغذیة سلول -الف

 کند.های عصبی کمک میسازی رشتهبه عایق -ب

 دهندة عصبی هستند.موثر در ساخت انتقالهای دارای ژن -ج

 ها نقش دارد.بهای عصبی در مقابل میکرودر محافظت از سلول -د

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 کند؟به درستی کامل می 3Cمیانبرگ یک گیاه های دام گزینه، عبارت زیر را درمورد سلولک 

 گردد، قطعاً ..................در اندامکی که .................. تولید می

1 )ATP-  ،2با مصرف پیروواتCO شود.آزاد می 

 شود.اندازی میهزنجیرة انتقال الکترون را -( اکسیژن2

3 )2CO-  کند.فعالیت میآنزیم سازندة استیل کوآنزیم آ 

 .پپتید وجود نداردامکان تولید پروتئین از پلی -( فسفولیپید4

 کدام عبارت، درمورد بسیاری از گیاهان علفی، درست است؟ 

 کنند.، فتوسنتز میهای میانبرگهای سال، به کمک رنگیزهدر تمام فصل( 1

 دهند.نازک، مغز ساقه را تشکیل میهایی چندوجهی با دیوارة ( سلول2

 شود.ها و پوست انجام میدفع بعضی مواد زاید، با افتادن برگ( 3

 روند.( بالفاصله پس از تکمیل یک دورة رویشی از بین می4

 ؟تشوند. کدام عبارت درمورد این گیاه، درست اسهای آوندی ساقه دیده میدر نوعی گیاه بالغ، چندین اشعة مغزی بین دسته 

 شوند.های رویان دانه منتقل میمواد غذایی آلبومن، به طور کامل به لپه( 1

 رود.( با تشکیل نوعی مریستم پسین در پوست، روپوست از بین می2

 شود.ین در دیوارة هر سلول، قطعاً سبب مرگ آن مینرسوب لیگ( 3

 های راسی درون ریشه و نوک ساقه قرار دارند.( همة مریستم4
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 است؟ نادرستق، عبارت، درمورد گیاه زنب کدام 

 پذیر است.های ساقه، امکانتبادل گازها در عدسک( 1

 تواند در مسیر غیرپروتوپالستی از دایرة محیطیه عبور نماید.آب می( 2

 کشاند.می تری شیرة خام را به سمت برگ( در طول روز نسبت به شب، نیروی قوی3

 شود.آوندهای چوبی میانواع نة آوندی، سبب افزایش فشار در های درون استوا( فعالیت سلول4

 در انسان، هر .................. قطعاً .................. 

 کند.وارد می بخشی از مغزپیام عصبی را به  -حسی نورون( 1

 درون دستگاه عصبی مرکزی قرار گرفته است. -( نورون رابط2

 دهد.تی را تشکیل میبخشی از یک عصب حرک -( نورون حرکتی3

 از تعدادی آکسون یا دندریت بلند تشکیل شده است. -( رشتة عصبی4

 ؟کندصدق می همواره کدام گزینه، درمورد دستگاه عصبی انسان، 

 از بیرون آن کمتر است. سلولبه هنگام پتانسیل آرامش، مقدار بار مثبت درون  (1

 شود.، منجر به ایجاد پیام عصبی میییک رشتة عصبتغییر در پتانسیل الکتریکی غشای ( 2

 دار سدیمی و پتاسیمی، همزمان باز هستند.های دریچهدر بخشی از فرآیند پتانسیل عمل، کانال( 3

 کنند.های رابط در نخاع دخالت میحرکت غیرارادی توسط عضالت اسکلتی، نورون هر( برای انجام 4

 ت درست است؟درمورد هر گیرندة حسی در بدن انسان، کدام عبار 

 دار تشکیل شده است.هسته سلول یک( از 1

 کند.در پاسخ به هر محرک، پیام عصبی تولید می( 2

 شود.درون بافتی که حاوی مویرگ خونی باشد، دیده می( 3

 ها موثر است.ها در دو سوی غشای نوروندر تغییر مقدار یون( 4

 د.شوبه هنگام مشاهدة اشیای .................. میعدسی چشم انسان از نوع .................. است و  

 های متصل به آن محکمدور، رشته -( واگرا2 های متصل به آن شُلنزدیک، رشته -همگرا( 1

 دور، ضخامت آن افزوده -( واگرا4 نزدیک، ضخامت آن کاسته -( همگرا3

 خون جنین انسان، درست است؟درمورد هر پادتن درکدام گزینه،  

 جنینی، ایجاد شده است. B کنندة آن از تقسیم لنفوسیتترشح ( سلول1

 .استبرای اتصال به یک نوع آنتی ژن  ویژه ( دارای دو جایگاه2

 ( نخستین بار در جسم گلژی، کامل و فعال شده است.3

 پپتیدی ساخته شده است.( از دو رشتة پلی4

 است؟ نامناسبنمودن عبارت زیر چند مورد، برای کامل 

 تواند از اولین نقطة وارسی چرخة سلولی عبور نماید، قطعاً ..................گلبول سفید در خون انسان که می نوعی

 در مغز استخوان بالغ شده است. -ب در مغز استخوان تولید شده است. -الف

 ژن بیگانه است.قادر به شناسایی هر آنتی -د قادر به ترشح پروتئین دفاعی نیست. -ج

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 شده از هیپوفیز پیشین ..................های ترشحدر انسان، بیشتر هورمون 

 کنند.ریز بدن را تنظیم میفعالیت سایر غدد درون( 1

 شوند.ای در غشای سلول هدف متصل میهای ویژه( به گیرنده2

 نند.کها را تحریک میهای استخوان دراز، رشد طولی آن( با اثر بر سلول3

 گیرند.های آزادکننده و مهارکنندة هیپوتاالموس قرار می( تحت تاثیر هورمون4
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 گیرد.لول اسپرماتوسیت اولیه در انسان، .................. بعد از .................. صورت میدر مراحل تقسیم یک سطور معمول، به 

  هامحداکثر فشردگی کروموزو -های دوکشدن همة رشتهکوتاه( 1

 هاتعیین ترکیب اللی گامت -های همتاجداشدن کروموزوم (2

  های دوککوتاه شدن رشته -شدن سانترومرهامضاعف( 3

 تجزیة پوشش هسته -های دوک( آغاز تشکیل رشته4

 .................. نیستممکن  جانورانطور عادی، در به 

 شود.( سلول جنسی هاپلوئید در خارج از محیط داخلی تولید 1

 صورت نگیرد. DNA( قبل از آغاز تقسیم یک سلول، همانندسازی 2

 .انجام شود اسکلت سلولی کمک( تقسیم سیتوپالسم یک سلول جنسی، بدون 3

 های خود را مضاعف کند.جنسیِ تولیدشده در پی تقسیم میوز، کروموزومسلول ( 4

 است؟ نامناسبنمودن جملة زیر، کدام گزینه، برای کامل 

 .شودمشاهده می زایی در ملخ نر، سلولی با .................. در ..................ر معمول، در مراحل گامتطوبه

 IIاواخر مرحلة آنافاز  -( دو کرموزوم جنسیII 2ابتدای مرحلة پروفاز -میکروتوبول سانتریولی 54( 1

 IIبتدای مرحلة پروفاز ا -یک کروموزوم جنسی( II 4اواخر مرحلة آنافاز  -سانترومر 24( 3

 زایی در انسان، درست است؟کدام گزینه، درمورد اسپرم 

 یابد.سیتوپالسم در اسپرماتیدها کاهش می مقداردار، برای تولید هر سلول تاژک( 1

 نماید.( هر سلول حاصل از تقسیم اسپرماتوگونی، ساختار چهارکروماتیدی ایجاد می2

 میلیون است. 20شده در هر بار انزال، کمتر از های خارجسپرمتعداد ا معموالً( در فرد عقیم، 3

 کند.زایی را تحریک میساز، اسپرمهای درون لولة اسپرمبه سلول FSHو  LH هایهورمون( اتصال 4

 شود.................. میمنجر به . پس از .................. افزایش غلظت هورمون ..................بالفاصله در چرخة جنسی یک فرد سالم،  

 تولید اولین گویچة قطبی -استروژن -کننده( حداکثر ترشح هورمون لوتئینی1

 جنسی از جسم زرد ترشح هورمون -محرک فولیکولی -خروج اووسیت از تخمدان( 2

 آمادگی رحم برای حاملگی احتمالی -استروژن -( حداکثر ترشح هورمون محرک فولیکولی3

 های آزادکنندة هیپوتاالموسکاهش ترشح برخی هورمون -پروژسترون -شدهپاره رشد فولیکول( 4

 دهد؟در مراحل نمو رویان انسان در بدن مادر، پس از تشکیل چندالیه بافت مقدماتی، ابتدا کدام مورد قبل از سایرین روی می 

 کنند.های حفاظتی را آغاز میهای داخلی بالستوسیست، تشکیل پردهسلول( 1

 یابد.ها تداوم میهای رویانی بدون رشد آنتقسیم سلول( 2

 شود.های خونی رویان شروع می( نمو نخستین رگ3

 شود.( بالستوسیست در دیوارة رحم جایگزین می4

 است؟ نامناسبنمودن عبارت زیر کامل کدام گزینه، برای 

 .................. توانداست، مینوعی هورمون گیاهی که ..................  

 بر فعالیت عوامل رونویسی موثر باشد. -محرک تقسیم سلولی( 1

 در تکثیر رویشی گیاهان استفاده شود. -هابازدارندة رشد جوانه( 2

 را کاهش دهد. آمیالز در رویان آنزیم فعالیت -( افزایندة رشد طولی ساقه3

 ی رویانی از دانه شود.هامانع خروج برگ -های دایرة محیطیه( افزایندة فعالیت سلول4

 

 

 

http://www.biomaze.ir/


  5صفحه    سوالی هدفترچ                                      22ی آزمون مرحله    

.irbiomazewww.              :کانال تلگرام ما biomaze@ 

 

 .................. شود،در هر گیاهی که از تقسیم .................. تشکیل می 

 پذیر است.یافته امکانتکثیر غیرجنسی به کمک ساقة تخصص -( هاگ، گامتوفیت فتوسنتزکننده1

 شوند.قسیم میدو سلول حاصل از تقسیم تخم، با سرعت متفاوتی ت -( هاگ ماده، کیسة رویانی2

 بیش از یک لپه در ذخیرة مواد غذایی دانه نقش دارند. -( سلول هاپلوئید، ذخیرة غذایی دانه3

 یابد.زا لقاح میبر روی هر فلس، فقط یک تخم -سلول هاپلوئید 4با ( هاگ نر، دانة گردة 4

 کند؟کامل میدرستی  کدام گزینه، عبارت زیر را درمورد آغازیان به 

 دگی جانداری که .................. قطعاً ..................در چرخة زن

 گیرد.تقسیم میوز در شرایط مساعد صورت می -دهد( در هنگام تنش محیطی تولیدمثل جنسی انجام می1

 شود.زیگوت با دیوارة ضخیم تولید می -همواره در پی تولیدمثل جنسی، تکثیر غیرجنسی نیز دارد( 2

 شود.مانندِ هاپلوئید تولید میهای آمیبسلول -( در شرایطی قادر به ایجاد کلنی پرسلولی است3

 دهد.هر سلول دیپلوئید در شرایطی میوز انجام می -کند( زئوسپورهای چهارتاژکی ایجاد می4

 نماید؟کامل می نامناسبطور چند مورد، عبارت زیر را به  

 منجر به .................. شود. تواندنمیای نوع .................. در توالی یک ژن،  در یک سلول زنده، یک جهش نقطه

 تبدیل کدون سیستئین به کدون پایان -اول -الف

 RNAهای قابل ترجمه در کاهش تعداد کدون -دوم -ب

 تبدیل یک کدون پایان به یک کدون قابل ترجمه -دوم -ج

 ریبوزوم Aکدون به جایگاه ورود آنتی یافتن ترجمه قبل ازپایان -اول -د

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 گیرد.طور معمول، در فرآیند تنظیم رونویسی در یک سلول یوکاریوتی، .................. قبل از .................. صورت میبه 

 اندازیسی متصل به راهکننده و عوامل رونوایجاد رابطة مکملی بین فعال -اندازمراز به راهپلی RNA( اتصال 1

 مرازپلی RNAانداز توسط شناسایی راه -اندازکنندة بیان ژن در مجاور راه( قرارگیری بخش تقویت2

 کنندهایجاد ساختارِ موسوم به فعال -اندازشدن عوامل رونویسی متصل به راه( فعال3

 ة ژنکنندهای تنظیماتصال عوامل رونویسی به بخش -DNA( تشکیل حلقه در 4

 ؟کندنمیگذار صدق کدام مورد، دربارة اثر بنیان 

 زایی دگرمیهنی را فراهم نماید.تواند زمینة نوعی از گونه( می1

 ها در یک اجتماع زیستی شود.تواند سبب ناهماهنگی گونه( نمی2

 کند.های کوچک، ایجاد می( حالتی مشابه با رانش شدید در جمعیت3

 شود.با خزانة ژنی متفاوت با جمعیت اولیه می( منجر به ایجاد جمعیتی 4

 است؟ نادرستها، در کدام گزینه، جملة ذکر شده در ارتباط با یکی از شواهد تغییرگونه 

 های زیستیمولکول -تر قرار داردها در گذشتة نزدیکهایی که نیای مشترک آن( تفاوت کمتر بین گونه1

 کالبدشناسی و مراحل تکوین جانداران -دارن هر جانور مهره( مشاهدة حفرات گلویی در هنگام نمو رویا2

 هاسنگواره -ها قابل مشاهده خواهد بودشدن این آثار به ترتیب زمان، الگوی تغییرگونه( پس از مرتب3

 هاسنگواره -بینی کردهای حد واسط را پیش( داروین پس از مشاهدة تغییرات این آثار، وجود حلقه4

 قرار داشته و به ترتیب کمترین و بیشترین فاصله را با سانترومر دارند؟ Xها بروی یک بازوی کروموزم ژندر انسان، کدام  

 10Lپروتئین ریبوزومی  -دارشکاف( بیماری کام2 1سیناپسین -( بیماری تحلیل عضالنی دوشن1

 دارشکافبیماری کام -ة چشمیای شدن شبک( رنگدانه4 ناشنوایی-نشانگان زالی -2( پذیرندة آنژیوتانسین3
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 کدام مورد، صحیح است؟ 

 ( در تاریخ حیات، ابتدا سازوکارِ وراثت و بالفاصله سازوکار متابولیسم شکل گرفت.1

 های شیمیایی را کاتالیز کنند.بعدی خود، واکنشتوانند با ساختار سهها میRNA( بیشتر 2

3 )RNAهای متابولیسمی، خودهمانندسازی را انجام دهند.هتوانستند با استفاده از فرآوردهای اولیه می 

 پذیر بود.های آلی ساده امکانیِ اولیه، با انجام واکنش شیمیایی بین مولکولRNA( تشکیل واحدهای سازندة 4

 ؟نماید، عبارت زیر را به درستی تکمیل میچند مورد 

 ..................،  AaBbCc ا ژنوتیپی بجاندار پیوسته باشند، از خود لقاحی Bو  Aدر صورتی که ژن های 

𝟑 -الف
𝟒

 ژنوتیپ نوترکیب دارند. ،های حاصلزاده  

𝟕  -ب

𝟏𝟔
 باشند.های حاصل، نوترکیب میانواع فنوتیپ  

 که فنوتیپ نوترکیب دارند، ژنوتیپ نوترکیب نیز دارند. یهایتمام زاده -ج

𝟕 -د

𝟏𝟐
 رند، فنوتیپ نوترکیب نیز دارند.که ژنوتیپ نوترکیب دا یهایزاده 

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

های نسل دوم، مادة چه نسبتی از زاده مطابق قوانین احتماالت، باشد.ها میگونه ای از ملخمربوط به که آمیزش زیر با توجه به  

 ؟بال کوتاه و شاخک متوسط خواهند بود

 P:  هنر بال بلند و شاخک کوتا ×ماده شاخک بلند و بال کوتاه 

۱

۲
نر شاخک متوسط و بال کوتاه +  

۱

۲
 1F:  ماده بال بلند و شاخک متوسط 

 

1 )
1

2
 2 )

1

4
 3 )

1

8
 4 )

1

16
 

شده باشد. مطابق قوانین  O-داشته و هتروزیگوس باشند و فرزند اول آنها هموفیل با گروه خونی  B+اگر پدر و مادر گروه خونی  

 ؟داشتخواهند ها فنوتیپی مشابه والد خود ران آندختچه نسبتی از  احتماالت،

1 )
9

16
 2 )

9

32
 3 )

9

64
 4 )

1

2
 

 

 . استاشتباه رسم شده .................. فرد فنوتیپ فقط  فرض شود،.................. رو هاگر دودمانه روب 

 7 –( اتوزومی غالب 2 6 –( اتوزوم مغلوب 1

 2 –نسی غالب ( ج4 3 –( جنسی مغلوب 3

 

 

 

 

 کنند؟کامل می نادرستیزیر را به  کدام موارد، عبارت 

 ها ..................در بعضی از قارچ

 تعداد زیادی هسته در سیتوپالسم وجود دارد. -ب ریزوئید در جذب مواد معدنی از خاک، نقش دارد. -الف

 کنند.های گوارشی در خارج سلول، فعالیت میآنزیم -د روند.ها به دو قطب سلول میهنگام میوز، کروموزوم -ج

 ( ج و د4 ( ب و د3 ( الف و ب2 ( الف و ج1

1 2 3 4 

5 6 7 

8 9 
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 های جنسی .................. در هر قارچی که ..................، هاگ 

 باشند.حاصل دو تقسیم متوالی هستة سلول زیگوت می -کند( بازیدی را ایجاد می1

 رویند.شدن در محیط میپس از پراکنده -رضی هستندها فاقد دیواره ع( نخینه2

 شوند.درون یک سلول ِدرشت، بالغ می -رویندشده میهای ادغام( نخینه3

 حاصل میوز زیگوت هستند. -( فاقد هاگدان غیرجنسی است4

یابند و در بدن انسان همانند پشه آنوفل مو میخة زندگی عامل مولد ماالریا، .................. درون .................. ندر چرطور معمول، به 

 کنند.هومئوستازی خود را حفظ می

 غدد بزاقی -ها( اسپوروزوئیت2  هااریتروسیت -ها( گامتوسیت1

پالسمای  -دارهای تاژک( سلول4  های کبدیسلول -ها( مروزوئیت3

 انسان

کنندة نیتروژن ترین جانداران تثبیتدارند، .................. مهم گذاری را در چرخة نیتروژن برعهدههایی که نقش شورهباکتری 

.................. 

 کنند.انرژی و الکترون مورد نیاز خود را از یک نوع مولکول تامین می -همانند( 1

 شوند.ها میبا احیای آمونیاک، باعث افزایش تولیدکنندگی زیستگاه -( برخالف2

 کنند.ی رابطة همزیستی، نشاستة گیاهی را مصرف میبا ایجاد نوع -( همانند3

 کنند.تنها شکل نیتروژنِ قابل جذب برای گیاهان، را تولید می -( برخالف4

 .................. در طول های زیاد نور ..................،در هر گیاهی که در دماهای باال و شدت 

 شود.از تجزیه اسیدهای آلی در کلروپالست آزاد می 2COروز،  -ای داردمتابولیسم اسید کراسوالسه( 1

 شود.های فاقد روبیسکو تثبیت میدر سلول 2COشب،  -کندفسفات را مصرف می( ریبولوزبیس2

 پردازد.می ATPمیانبرگ به تولید نوری  سلولروز،  -کند( با کارایی باالیی، فتوسنتز می3

 کند.زیادی را از محیط جذب می 2COشب،  -پردازد( به انجام تنفس نوری می4

عبارت زیر  کدام گزینه دهد،با شدت روشنایی محیط را نشان می )غیربیابانی( با توجه به تصویر مقابل که رابطة فتوسنتز دو گیاه 

 کند؟را به درستی تکمیل می

 ..................  2های غالف آوندی گیاه شمارة در سلول

 تواند به مصرف اکسیژن بپردازد.ی می( آنزیم روبیسکو در شرایط1

 شود.ماده تولید می در سطح پیش ATP( در دو مرحلة تنفس سلولی، 2

 شود.مصرف می ATPهمانند واکنش گلیکولیز،  2COهای تثبیت ( در واکنش3

 ود.ش( در دو گام از چرخة کربس، ترکیب چهار کربنی به همراه مولکول پرانرژی تولید می4

 

 

 

 

 دهد، ..................که .................. از خود نشان میرفتاری  

 قابل تفسیر است.« انتخاب فرد»بر اساس نظریة  -( زنبور عسل ماده1

 مستقل از غریزة آن است. -( سگ پاولوف در پاسخ به محرک شرطی2

 شود.فقط در صورت دریافت پاداش، تکرار می -( موش در جعبة اسکینر3

 وابسته به محرک نشانه است. -نگام ورود سایر نرها به قلمرو وی( ماهی نر ه4
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 است؟ نامناسبنمودن عبارت زیر، چند مورد، برای کامل 

 دو گونه که با یکدیگر تکامل همراه دارند، قطعاً ..................

  در یک اجتماع زیستی قرار دارند. -الف

 نوعی رابطة همزیستی با هم دارند. -ب

 دهند.آهنگ با هم بروز میری همرفتا -ج

 اند.های طوالنی با هم در ارتباط بودهدر زمان -د

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 کدام گزینه، درمورد تکثیر باکتریوفاژ در میزبان خود، صحیح است؟ 

 کنند.کنندة میزبان فعالیت میهای رونویسی( در چرخة لیتیک برخالف لیزوژنی، انواع آنزیم1

 شود.لیتیک همانند لیزوژنی، ابتدا ویروس کامل به سلول میزبان وارد می ( در چرخة2

 یابد.های ژنوم ویروس افزایش مید لیتیک، تعداد نسخهن( در چرخة لیزوژنی همان3

 شوند.های ویروس ساخته می( در چرخة لیزوژنی برخالف لیتیک، پروتئین4

 

 

 

 

 سالم 

  : حرف آخر صحبتی کوتاه با شما دانش آموزان عزیز داریمبرگزار شد و  به عنوان هم آخرین آزمون ماز 

 

ه ک از ماز راضی بودند و همچنین کالس های آنالین ماز واقعا امسال آزمون های آنالین ماز به خوبی برگزار شد که داوطلباناینکه اول 

  رین شرکت کننده ی ممکن را داشت .برگزار شد و بیشت در کشور امسال برای اولین بار

آموزان دعوت به  از تک تک شما دانشهمراهی شما سپاس گزاریم و  از بدون حضور شما امکان پذیر نبود. به اینجا طبیعتا رسیدن

  telegram.me/drmazeلطفا بعد از کنکور به تلگرام دارید با گروه ماز همکاری کنید در صورتی که تمایل  .همکاری می کنیم

 پیام بدهید.

در  نطور که حتما متوجه شدید ماز برای پیشرفت دانش آموزاهمان ,همچنین به یاد داشته باشید که شما سفیر ماز در شهر خود هستید

به این نتیجه میرسید پس گروه ماز را به دانش آموزان شهر خود معرفی در جلسه ی کنکور هم قلبا  کنکور بسیار مفید است و حتما

 .  شوید و باعث پیشرفت تحصیلی همشهری های خود کنید

 

 فعالیت ربات ماز شروع شد!  : ای شما دانش آموزان کنکوری خبر خوب بر, دوم 

 !وسط ماز در کشور راه اندازی شد گ ترین ربات پرسش و پاسخ برای اولین بار تبزرواقع در 

 ممکن پاسخ از ربات بپرسید و در سریع ترین زماندارید  روس اختصاصی و مشاورهدر د که و سوالی هر اشکال می توانید از هم اکنون

 استفاده از ربات به آدرسبرای  .ه تمامی دروس ارتقا خواهد یافتبهمچنین ربات به زودی .خود را دریافت کنید 

telegram.me/biomazeqbot  مراجعه کنید . 
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 : در سه پایه شروع شده است کالس های آنالیننام سال آینده برای آزمون ها و ثبت  سوم این که و 

 

 د شد .ه بهترین نحو ممکن برگزار خواههمانند امسال ب 97-96سال تحصیلی  های آنالینکالس -

 . ددروس برگزار خواهیم کرنین همه ی مانند امسال آزمون زیست شناسی و همچ 97برای کنکوری های -

 تالش ماز بر این که از امسال آزمون های آنالین شیمی نیز برگزار خواهد کردبرای پایه دهم و یازدهم عالوه بر زیست شناسی گروه ماز -

 شیمی کشور تبدیل شود . آزمونترین  و بزرگمانند زیست شناسی به بهترین ه نیز شیمی ماز است که

 مراجعه کنید .   biomaze.ir/azmun97به  آینده برای ثبت نام سال

 دی های ماز نیز شروع خواهد شد . به زودی فروش جزوه و کتاب و دی وی-

 

 از دانش آموزان مازی هستند . کنکور  10تا  1امی رتبه های نیز مطمئن هستیم همانند سال قبل تمامسال نهایت در 

 . ای شما کنکور موفقی را آرزو می کنیم و به یاد داشته باشید شما سفیر ماز در کشور هستید بر

 

 نود و ششبا آرزوی موفقیت شما در کنکور سراسری 

 گروه ماز 
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